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Forord 

Denne rapport er udarbejdet som en del af den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening som Institut for 
Geovidenskab yder Miljø- og Fødevareministeriet. 
Baggrunden for rapporten er en ydelsesaftale præciseret 
ved et afklaringsmøde afholdt d. 30. juni 2020 hos 
Naturstyrelsen i Randbøl. Af ydelsesaftalen fremgår: 

Nr. 25 Praktisk anvendelse af tilvækstmodeller 

De traditionelle modeller for opgørelse af tilvækst og 

hugst er skabt ud fra et andet skovbillede og ikke mindst 

en anden behandlingsform end hvad der praktiseres 

inden for rammerne af Naturstyrelsen naturnære skovdrift. 

I forhold til fortsat at kunne sikre en hensigtsmæssig og 

bæredygtig konvertering til mere varierede skove, 

gennem naturnær skovdrift, ønsker Naturstyrelsen 

eventuelle udfordringer i forhold tilvækstberegninger samt 

mulige løsninger belyst. 

IGN leverer en rapport der tegner et billede af 

skovudviklingstypernes vedmasse og vækstforhold. 

Herunder inddrages eksisterende viden fra de naturnære 

prøveflader. I rapporten skal der beskrives forslag til 

fremtidige metoder til løbende overvågning og beregning 

af vedmasser, tilvækster mm. med udgangspunkt i 

moderne teknologi (eksempelvis remote sensing og 

LIDAR m.m). 

Rapporten er kvalitetssikret af Vivian Kvist Johannsen, 
IGN, Københavns Universitet. 

Januar 2021  
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Indledning 

Naturnær skovdrift er en driftsform, der søger at 
understøtte naturlige dynamikker og processeer for 
herigennem at sikre skovens produktionsevne såvel som 
skovens biodiversitet og øvrige ydelser til det omgivende 
samfund. Driftsformen har været praktiseret under 
varierende former og navne gennem hele skovbrugets 
historie, men har vakt ny interesse i forbindelse med øget 
fokus på bæredygtighed udtrykt bl.a. i Brundtand-
kommissionens arbejde og Rio-konferencen [1]. 

I en dansk kontekst har naturnær skovdrift været den 
dominerende driftsform på en række private ejendomme 
gennem årtier. I statsskovene blev naturnær skovdrift 
besluttet som den dominerende driftsform i Det nationale 
Skovprogram i 2002 og igangsat fra 2005 [2].  

Naturnær skovdrift som praktiseret i skove forvaltet af 
Naturstyrelsen hviler på en række grundlæggende 
principper formuleret i Handlingsplan for naturnær 

skovdrift i statsskovene [3]. Som overordnet princip 
bygger naturnær skovdrift på at lade naturen gøre en så 
stor del af arbejdet som muligt og kun gribe ind for at 
sikre, at skoven kan opfylde de mål, der stilles til driften. 
Mere specifikt blev udmøntningen af principperne for den 
naturnære skovdrift formuleret i nogle grundlæggende 
retningslinjer [3, 4]: 

Naturlig foryngelse. Et af de grundlæggende principper i 
den naturnære drift er anvendelse af naturlig foryngelse af 
træarter, der kommer af sig selv på arealerne. For at sikre 
den naturlige foryngelse skal skovdriften sigte mod at 
skabe en bevoksningsstruktur, jordbundstilstand og 
træartssammensætning, som fremmer skovens mulighed 
for at forynge sig naturligt. Derfor fældes der sjældent 
større sammenhængende arealer i det naturnære 
skovbrug. 

Berigende plantning/såning. I den naturnære skovdrift 
kan plantning/såning fortsat være nødvendig, hvis den 
naturlige foryngelse ikke er tilstrækkelig, eller der er 
behov for at indføre nye træarter på arealet. Den 
berigende plantning/såning foretages ofte i mindre 
grupper. 

Udrensningsprincipper. Foryngelse i den naturnære 
skovdyrkning fremkommer i reglen spontant, hvor der 
efter hugst opstår huller i kronetaget. Foryngelsen vil 
derfor som oftest vil udvikles over flere år og vil derfor 
naturligt variere i tæthed og udvikling over arealet. Denne 
rummelige variation i artssammensætning, alder og 
størrelse kan begrænse anvendelsen af udtynding, fordi 
den naturlige konkurrence mellem træerne i foryngelsen 
sikrer, at nogle individer får lov at udvikle sig på 
bekostning af andre træer, der skygges bort. Når der 
foretages udtyndinger i de naturnære foryngelsesgrupper, 
nøjes man med at fjerne dominerende træer af dårlig 
kvalitet eller uønskede arter.  

Hugstprincipper. Måldiameterhugst står som et centralt 
princip i den naturnære drift. Udgangspunktet er ønsket 
om at optimere bevoksningens eller skovens værdi 
gennem optimering af det enkelte træs omdriftsalder [5]. 
Ved en konsekvent gennemførelse af dette princip 
fremmes strukturvariationen i bevoksningen, som 
understøtter de øvrige principper. 

For at sammenfatte de grundlæggende principper for den 
naturnære skovdrift i nogle operationelle retningslinjer, 
blev en række grundformer under danske dyrkningsvilkår 
inspireret af blandt andet LÖWE-programmet for udvikling 
af naturnært skovbrug i Niedersachsen [6], formuleret i et 
sæt af skovudviklingstyper tilpasset forskellige 
lokalitetstyper [7]. Skovudviklingstyperne omfatter 
træartssammensætninger som forventes at give samspil 
som understøtter økologiske processer i tråd med de 
overordnede principper for den naturnære dyrkning. 

Planlægning i det naturnære skovdrift 

Det aldersklassevise skovbrug, der på nogle områder står 
som modsætningen til den naturnære skovdyrkning, blev 
indført efter at skovene i Europa havde oplevet massiv 
skovødelæggelse. Inddelingen i skovbevoksninger med 
træer af samme alder gør skovdriften overskuelig og 
værktøjer udviklet til driftsformen (f.eks. skovkort og 
vækstmodeller) sikrer at skovressourcen ikke udpines.  

Den naturnære skovdrift medfører at skoven ikke forvaltes 
baseret på de enkelte bevoksninger, men i større enheder 
hvor forskellige træarter, træstørrelser og –aldre 
forekommer blandet ind mellem hinanden. Værktøjerne 
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udviklet til skovplanlægning i naturnært dyrkede skove er 
derfor færre og hviler typisk på langt mere detaljerede 
informationer. Biolley [8] udviklede ”kontrol metoden” til 
forvaltningen af plenterwald i Schweitz. Metoden bygger 
på en teori om en bestemt størrelsesfordeling af træerne 
som medfører ligevægt mellem indvækst af nye træer og 
træer der opnår hugstmodenhed. Metoden kræver 
detaljeret viden om diameterfordelingen af træerne.  

Den detaljerede viden som kontrol metoden kræver er 
ikke forenelig med ressourcerne, der i dag er til rådighed 
for skovplanlægningen. Simplere modeller, der beskriver  
tilvækst og hugst i naturnære modeller, omfatter cohort-
modeller, som indbefatter en simpel opdeling af 
bevoksninger i stadigt mindre ens-aldrende og -artede 
dele  [9]. Sådanne modeller tager dog ikke hensyn til 
vekselvirkninger mellem træarter og mellem træer af 
forskellig størrelse.  

Med afsæt i det aldersklassevise skovbrug og i 
erkendelse af at det naturnære skovbrug i nogle tilfælde 
vil bygge på cykliske skærmforyngelser af f.eks. bøg er 
der udviklet vækstmodeller som omfatter overlappende 
generationer af på hinanden følgende rotationer [10]. 
Disse modeller omfatter dog ikke indblanding af andre 
arter, og er sandsynligvis alene egnede til at beskrive 
konverteringsfasen. 

Fraværet af egnede tilvækstmodeller og andre 
planlægningsværktøjer i det naturnære skovbrug er et 
problem i forhold til at sikre en langsigtet og bæredygtig 
forvaltning af naturnært dyrkede skove. Formålet med 
denne rapport er: 

1. At lave en kvantitativ model til beskrivelse af 
vedmasseniveauerne i udvalgte, fuldt udviklede 
skovudviklingstyper 

2. At udvikle et modelværktøj der kan beskrive 
hugst og vækstdynamik i de udvalgte 
skovudviklingstyper. 

3. At lave kvantitative beregninger, der beskriver 
vedmasse niveau, vækst og hugst gennem en 
konverteringsperiode. 

Modelarbejdet tager udgangspunkt i eksisterende viden 
om træers vækst i renbestand under danske forhold, samt 
en aktiv konverteringsstrategi. 

Baggrund for konvertering til 
Naturnær Skovdrift 

Der findes i Danmark relativt få praktiske erfaringer med 
konvertering af ensartede bevoksninger til naturnær drift. 
Der er dog flere skovdistrikter, hvor f.eks. skærmstillinger i 
gran udgør et gennemprøvet og hyppigt anvendt redskab, 
naturlig foryngelse af bøg ved skærmforyngelse er 
ligeledes velafprøvet, og der eksperimenteres for tiden 
med nye hugstprincipper i gran med henblik på at 
introducere andre træarter. 

Når man ønsker at foretage en konvertering, er der to 
forhold som er vigtige: For det første skal 
bevoksningsstabiliteten sikres, og foryngelsesforholdene 
forbedres, så der kan skabes mulighed for og 
»handlefrihed« til at igangsætte foryngelsen herunder at 
indbringe nye arter og provenienser. For det andet er det 
afgørende at indbringe disse elementer på det økologisk 
og økonomisk rigtige tidspunkt. 

Man kan således tale om en forberedelsesfase, hvor 
bevoksningen – hovedsageligt gennem hugstindgreb – 
stabiliseres og forberedes til foryngelse og 
en målstyringsfase, der er karakteriseret ved passiv eller 
aktiv indbringelse af nye bevoksningselementer samt 
sikring af deres udvikling. Forberedelsesfasen er normalt 
forbundet med indtægter eller gennemføres i det mindste 
udgiftsneutralt, mens målstyringsfasen ofte medfører 
udgifter (investeringer), der dog efter principperne for 
biologisk rationalisering bør minimeres ved at lade 
naturen gøre så meget af »arbejdet« som muligt (Figur 1). 
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Figur 1. Principskitse, der viser forskellige veje fra 
nutilstand, repræsenteret ved en ensaldrende 
rødgranbevoksning, til en ønsket skovudviklingstype; her 
nr. 13 – Bøg med douglasgran og lærk [7]. 

Konvertering – hvordan? 

For at kunne forynge med stabile, men samtidig ofte mere 
frostfølsomme arter (bøg, ædelgran, douglasgran m.fl.), er 
det som oftest en forudsætning, at skovklimaet sikres i 
omstillingsfasen gennem en langsom afvikling af 
udgangsbevoksningen. Hvis de ønskede arter ikke 
allerede findes i systemet, eller hvis proveniensen på et 
givet areal ikke er tilfredsstillende, kan disse indbringes 
ved supplerende såning eller plantning af grupper (typisk 
bøg, ask, ær, birk, fuglekirsebær, ædelgran, lærk, 
douglasgran m.fl.). 

Disse grupper kan da på et senere tidspunkt gennem 
frøspredning bidrage til en mere omfattende udbredelse af 
arterne. Ønsker man en mere omfattende konvertering til 
nye hovedtræarter allerede i første generation, vil 
plantning eller såning i forbindelse med skærmstilling 
være relevant. 

Valg af fremgangsmåde må i det konkrete tilfælde altid 
tage udgangspunkt i de økonomiske og økologiske vilkår, 
der gør sig gældende. I mange tilfælde kan dette betyde, 
at overførslen må ske trinvis gennem i første omgang en 
stabilisering af bevoksningen efterfulgt af en ændret 
træartssammensætning for på længere sigt at give 
mulighed for et ændret dyrkningssystem. 

I denne rapport er der valgt en aktivistisk 
konverteringsstrategi, hvor der er indplantet de nye arter, 
der er ønskede i systemet. 

Principper for 
vækstmodellering 

Vækstmodellering præsenteret her tager udgangspunkt i 
eksisterende tilvækstoversigter for de mest almindelige 
træarter i dansk skovbrug [11, 12]. Modellerne, der 
repræsenterer det ensaldrende system, konverteres 
herefter til uensaldrende systemer, ved en arealmæssig 
fordeling til hver arts- og aldersklasse. Dette foregår typisk 
ved langsom afvikling af den ensaldrende bevoksning, 
hvor kun en del af gangen afvikles og forynges. Helt 
principielt kan dette gøres for alle træarter, hvor der findes 
en vækstmodel/tilvæksttabel, da disse angiver hvor 
mange træer af en hvis størrelse, der kan være pr ha og 
hvilket vedmasse/hugst, der er en forudsætning for dette. 

Udvalgte skovudviklingstyper 

En systematisk gennemgang af hver af de listede 
skovudviklingstyper (SUT), viser at de inddeler sig i tre 
forskellige grupper med hensyn til foryngelseform og den 
heraf afledte bevoksningsstruktur. 

1. Skærmforyngelse, hvor der typisk forekommer 
to etager, overstandere, og ny selvforynget kultur 
Som repræsentant for dette foryngelsessystem 
er SUT 11 udvalgt 

2. Plukhugst, hvor der i systemets fulde 
udstrækning vil forekomme en arealmæssig lige 
stor andel af træer i alle alders/diameterklasser 
for alle træarter der er til stede. Som 
repræsentant for dette foryngelsessystem er 
SUT 12 udvalgt 

3. Gruppevis foryngelse, hvor der inden for hver 
træart, afdrives og forynges i små flader/grupper, 
der er små nok til at der forekommer en 
tilfredsstillende selvforyngelse. Som 
repræsentant for dette foryngelsessystem er 
SUT 61 udvalgt  
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Skærmforyngelse, SUT11: Bøg 

I kataloget Skovudviklingstyper, er SUT 11 beskrevet 
som: Bøgeskov i gruppevis til ensaldrende struktur med 

indblanding af eg, ask, ær og fuglekirsebær. 

Indblandingstræarterne findes hovedsageligt i grupper, 

men kan også forekomme enkeltvist. I underetagen kan 

bl.a. findes kristtorn, kvalkved, navr og slåen. Der kan 

optræde spredt indblanding af nåletræ (rødgran, 

ædelgran, lærk), som dog ikke bør udgøre mere end 10%. 

Bøg: 70 – 80%. Eg, ask og ær, fuglekirsebær: 20 – 30%. 

Nåletræ: Op til 10%. [7]. 

I modelleringsarbejde behandles SUT 11 som en ren 
bøgeskov, hvor afdrifterne foregår i tre faser, hvorved der 
gradvist lysåbnes og den nye selvforyngelse etablerer sig 
under skærm. Når skærmen afvikles overtager den nye 
ensaldrende bevoksning hele arealet (Figur 2). 
Driftsmæssigt adskiller denne type skovdrift sig ikke fra 
traditionelt drevne skove, bortset fra intensivt brug af 
selvforyngelse og den gradvise afvikling af overstanderne. 

 
Figur 2. Stående volumen i et skærmforyngelsessystem. 

Den stående vedmasse i dette system basseret på en 
bøg bonitet 1 vil have en gennemsnitlig vedmasse på 318 
m3/ha over en omdrift. Hugsten frem til påbegyndelsen af 
bevoksningsafviklingen ved alder 110 år 
tilvækstoversigten for bøg [12] (Figur 3). 

 
Figur 3. Hugst i skærmforyngelsessystem 

Konverteringen til dette system kræver kun at den modne 
bevoksning afvikles gradvist, samt at foryngelses opstår 
under skærmen. I dette tilfælde er det gjort med tre 
indgreb, men kan i princippet gøres med flere eller færre 
indgreb [10]. Jo flere indgreb foryngelseshugsten opdeles 
og udføres i jo, mere uensartet vil den efterfølgende 
bevoksning blive. 

Plukhugst, SUT 12: Bøg med ask og ær 

SUT 12 er beskrevet som: Artsrig, strukturvarieret 

blandskov med bøg som fremherskende element og med 

betydelige andele af ask og ær. Desuden forekommer 

fuglekirsebær, og især i den sydøstlige del af landet 

indgår desuden avnbøg og lind. Indblandingsarterne 

findes hovedsageligt i grupper, men også enkeltvist. Den 

horisontale struktur opstår mellem grupper af vekslende 

størrelse og aldersudvikling. Hvor lysåbnings-

specialisterne ask og ær samt fuglekirsebær er 

dominerende, vil der opstå en vertikal strukturering med 

klimaksarter som underetage og mellemetage. Bøg: 40 – 

60%. Ask og ær: 30 – 50%. Fuglekirsebær, avnbøg, eg, 

lind o.a.: Varierende, men sjældent over 20%. [7] 

I modelarbejdet optræder bøg bonitet II med 100%, for at 
simplificere dynamikken, men ask og ær m.fl. kan fint 
indarbejdes efter samme princip. Det antages samtidig, at 
der arealmæssigt er en lige andel af hver 
alders/diameterklasse. Ved udviklingen af dette system vil 
aldersstrukturen af skoven langsomt blive opløst og det 
eneste, der er tilbage som inddeling er diameterklasser, 
der her arealmæssigt antages at fylde lige meget. 
Udgangsbevoksningen er en ensaldrende bøgeskov 
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Figur 4. Diameterfordeling i et uensaldrende 
plukhugstsystem pr. hektar 

Antallet af små træer på en hektar, vil være en langt 
højere end antallet af træer i de store diameterklasser 
(Figur 4). 

I et plukhugst system, der er baseret på bøg bonitet 2, vil 
den stående vedmasse konvergere i det fuldt udviklede 
system på ca. 339 m3/ha efter hugst og for at holde dette 
niveau skal der i gennemsnit hugges 12,9 m3/ha/år, 
hvilket svarer til den gennemsnitlige tilvækst af systemet. 
Systemet vil have et konstant vedmasseniveau og levere 
et stabilt udtag af produkter over tid (Figur 5). 

 
Figur 5. Vedmasse og hugst under konvertering fra en 
ensaldrende bevoksning til et fuldt udviklet 
plukhugstsystem. Hugsten foretages her hvert 10 år. 

Hvis der skal konverteres fra et ensaldrende system til et 
uensaldrende system, skal skærmen afvikles i et meget 
langsomt tempo, der i arealmæssige andele passer med 
hvor mange diameter/aldersklasser man regner med at 
skoven skal indeholde pr ha. I ovenstående eksempel er 
der blevet brugt en konverteringsmodel hvor skoven 
forynges over 120 år og hvor skærmen afvikles i 13 lige 
store andele. Herved er der opnået en skovstruktur med 
13 aldersklasser/diameterklasser, hvor der i hver 

foretages hugst som vist i Figur 4 og Figur 6, med 
undtagelse af den første aldersklasse (foryngelsesfasen). 
Under konverteringen med den langsomme 
skærmafvikling vil vedmasseniveauet stige betydeligt og 
der kan være en forøget risiko for stormfald. 

Hvis konverteringen/ skærmstillingen startes i den 
ensaldrende bevoksning ved år 100, vil den være færdig 
konverteret ved alder 250 år. 

Hugsten bør som udgangspunkt foretages i alle 
diameterklasser, hvis der skal opretholdes en produktion 
hvor tilvæksten skal lægges til på få nok træer til at der 
kommer en tilfredsstillende diametertilvækst på de enkelte 
træer (Figur 6). 

 
Figur 6. Fordeling af hugst i forskellige diameterklasser pr 
hektar. 

Eksemplet der er vist ovenfor er selvfølgelig idealiseret, 
men kan bruges til at trække en vigtige tal ud af systemet. 
For det rene plukhugst system kan disse reduceres til den 
et ønskeligt vedmasseniveau, den gennemsnitlige tilvækst 
samt vedmasse udtaget i de forskellige diameterklasser.  

Gruppevis: SUT 61 Douglasgran, rødgran og bøg 

SUT 61 beskrives i katalog for skovudviklingstyper som: 
Douglasgran og bøg i gruppe- til småfladevis dynamik 

med indblanding af rødgran eller grandis. Efter større 

lysåbninger optræder succession grupper af lystræer som 

birk, eg og skovfyr. Douglasgran og bøg harmonerer godt 

sammen i blanding. Douglasgranen vil hovedsagelig 

optræde i grupper, mens bøgen dels vil indgå som 

egentlige grupper, men samtidig på større arealer udvikle 

sig som en egentlig underetage. Douglasgran: 40 – 60%. 

Bøg: 20 – 40%. Rødgran og/eller grandis, ædelgran: Op 

til 20%. Ær, birk, røn, eg, skovfyr: Samlet ca.10%. [7]. 
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I modelarbejdet behandles med SUT 61 med en ligelig 
træartsfordeling mellem de tre hovedtræarter, 
Douglasgran, bøg og rødgran. For hver træart arbejdes 
der med tre aldersklasser der forynges på småflader på 
ca. 1100 m2, der i princippet behandles som en ensaldret 
bevoksning. Hver hektar har således ni lige store andele, 
der løbende konverteres over 40 år, hvorefter systemets 
vækstrytmer er defineret af det tre hovedtræarters 
vækstrytme (Figur 7). Udgangsbevoksningen er her en 
ensaldret rødgran bonitet 1 der konverteres til 
douglasgran bon 2, bøg bon 3, rødgran bon 1. 

 
Figur 7. Vedmasse niveau for SUT 61, fordelt på træart. 
Konverteringen foregår fra år 60 til 100. 

Efter konverteringen ligger vedmassen i gennemsnit på 
375 m3/ha for systemet, men den varierer mellem 250 og 
500 m3/ha. Den gennemsnitlige tilvækst for den samlede 
SUT er 16 m3/ha/år. Hugsten foretages for de enkelte 
felter som var det en traditionelt skov (Figur 8).  

 
Figur 8. Hugsten før og efter konvertering fra rødgran i ren 
bestand til SUT 61. 

De vigtige tal for de gruppevis foryngede system er 
blandingsforholdene og alderen, samt den løbende 
tilvækst på de forskellige grupper skoven indeholder. 

Gennemsnitligt ligger hugsten på SUT 61 på 17.6 
m3/ha/år, hvor den gamle rødgran bonitet 1 lå på 18.9 
m3/ha/år. 

Det skal også nævnes at en skærmstilling af rødgranen vil 
medføre en betydelig risiko for stormfald. Dette er ikke 
medtaget i beregningerne.  

Overvågning, dataindsamling 
og andre tilgange  

Modellen repræsenteret i denne rapport bygger på 
modeller, der er bygget på ensaldrende bevoksninger. 
Derfor er det ganske usikkert om træer, der vokser op i 
skyggen af andre træer, har den samme tilvækst, som 
beskrevet i modellerne. Samtidig vil det kræve stram 
overvågning og styring af skovene for at opretholde de 
blandinger, der er anvendt i modellerne, og der vil være 
stor risiko for, at der i virkeligheden ikke er de blandinger, 
der er udgangspunktet for modellen. Modelarbejdet er 
derfor behæftet med en betydelig usikkerhed og der er 
derfor risiko for at modellerne kun dårligt beskriver den 
faktiske bevoksningsudvikling, hvilket medfører en risiko 
for at den langsigtede bæredygtighed af skovforvaltningen 
sættes over styr. 

Et alternativ til modeller, der kan forudsige 
skovudviklingen med en rimelig grad af nøjagtighed er 
hyppig indsamling af data om skovenes udvikling. En 
sådan indsamling har traditionelt fundet sted som en del 
af skovplanlægningen med 10-15 års mellemrum, men 
stigende omkostninger forbundet med udarbejdelsen af 
skovplanerne og vigende indtægter i skovbruget har 
medført at skovplanerne ikke bliver udarbejdet med 
samme hyppighed som tidligere.  

Som alternativ til feltbaserede målinger af 
skovressourcerne giver en omfattende udvikling i 
indsamlingen, tilgængeligheden og processeringen af 
landsdækkende remote sensing data nye muligheder for 
hyppig overvågning af skovressourcens udvikling.  

Det er velkendt at flybåren laser scanning data giver et 
godt grundlag for effektiv måling og kortlægning af 
skovressourcer [13-16]. Med udgangspunkt i en 
landsdækkende laser scanning optaget i 2006-07 blev 
bevoksningshøjder, stående vedmasse og kulstoflager 
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modelleret med skovstatistikkens prøveflader som 
reference [17] og til at klassificere skovene efter 
fordelingen af løv- og nåletræ [18]. Efterfølgende blev 
data fra en landsdækkende laser-scanning kampagne i 
2014-15 brugt til at lave landsdækkende kort over 
bevoksningshøjde, vedmasse og biomasse [19]. 

 
Figur 9. LiDAR punksky af granbevoksning set fra siden. 

Nyere studier viser at brug af maskinlæring tillader 
kombinationen af forskellige typer datasæt med forskellig 
rummelig og tidsmæssig opløsning. Kombination af radar 
og optiske billeder optaget på forskellige tidspunkter ved 
brug af RandomForest [20] har vist sig at muliggøre 
præcis kortlægning af forskellige skovtyper [21, 22]. Et 
lignende studie under danske vilkår viser at skovtyper 
(løv/nål) kan kortlægges med en overordnet præcision på 
95 pct. (Figur 10). 

 
Figur 10. Skovkort estimeret ud fra maskinlæring baseret 
på radar og optiske billeder [23]. 

De mange studer viser at kortlægning af 
skovressourcerne i et vist omfang kan træde i stedet for 
forstlige vækstmodeller i det naturnære skovbrug, hvor 
vækstmodellerne kræver meget detaljerede modeller og 
samtidig forventes at være mere usikre. Dog kræver dette 
en hyppig opdatering af indsamlede data optaget fra fly 
(ortho-fotos, laser scanning) og satellitter (optiske data, 
laser scanning data) og brug af maskinlæring, hvor 

eksempelvis prøvefladerne i den nationale 
skovovervågning (NFI) kan anvendes som referencedata. 

Uanset at en hyppig opdatering af status for skoven giver 
viden om den historiske udvikling og de nuværende 
ressourcer, kan værktøjet ikke bruges til at lave prognoser 
for skovens udvikling. I et erhverv, hvor driftsbeslutninger 
rækker årtier og nogle gange århundreder ud i fremtiden 
er sådanne prognoser nødvendige for en bæredygtig 
forvaltning. Arbejder med dynamiske vækstmodeller vil, 
med afsæt i status for kortlægningen af skovressourcerne, 
kunne bruges til at fremskive den aktuelle status til en 
prognose for den fremtidige udvikling. Imidlertid er der for 
nuværende ikke udviklet sådanne dynamiske værktøjer 
for uensaldrende blandingsbevoksninger og der er derfor 
et forskningsmæssigt behov for en sådan udvikling. 
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